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 .9831مديريت آموزشي از دانشگاه اصفهان  دکتري:

 .  9831مديريت آموزشي از دانشگاه اصفهان  کارشناسي ارشد:

 .9838 يخو ياز دانشکده علوم قرآن قرآن ت معلميترب :يکارشناس
 

 گواهينامهها:
.9831دانشجوي استعداد درخشان دوره دکتري دانشگاه اصفهان   

.9831 -31عضو فعال و مدرس کارآفريني در دانشگاه و استان اصفهان  

هاي مديريت، رفتار سازماني و منابع هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان، دورهمدرس کارگاه
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 سوابق علمي- پژوهشي

 
 عناوين پاياننامههاي ارشد و دکتري:

 

 کارشناسي ارشد:

هاي سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهرر  ت مولفهبررسي رابطه بين خالقيت و ميزان کاربس

 اروميه

 دکتري:

هاي سهرمايه  دانش با مولفه ليند تبديفرابررسي روابط چندگانه ميان فرايند مديريت استراتژيک و 

 هاي دولتي شرر اصفران.فکري در دانشگاه

شده: ييراهنما يليالت تکميتحص يهااننامهيتعداد پا

 سوابق اجرايي:

 

 ف و ترجمه شده:يتال يکتابها

 چاپ شده:  کتابهاي
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 و چاپ: يسازند آمادهيکتابهاي در فرا

 

  :طرح هاى تحقيقاتى تقاضامحور
 

سمت در  عنوان  رديف

 پروژه 

 محل اجرا
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 :مقاالت چاپ شده

 در داخل کشور مقاالت چاپ شده
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 مقاالت چاپ شده در خارج از کشور:

 
نام  عنوان مقاله رديف

نشريه يا 

 كنفرانس

شماره 

نشريه و 

 صفحه

تاريخ 

 انتشار

The Analysis of the Relationship 

between Organizational Structure and 

Information Technology (IT): And the 

Barriers to Its Establishment at the 

University of Isfahan from the Faculty 

Member’s Viewpoints 

Higher 

Education 

Studies

Vol. 1, No. 

1; 

ISSN 1925-

4741 E-ISSN 

1925-475X

June 2011

Relationship between Career Anchors 

and Organizational Commitment 

among Faculty Members

Journal of 

Studies in 

Education 

Vol. 2, No. 1 

ISSN 2162-

6952

February 1, 

2012

Effect of Female Principal’s 

Management Styles on Teacher’s Job 

Satisfaction in *Isfahan-Iran, Girls 

High Schools 

International 

Education 

Studies 

Vol. 4, No. 

3; 

ISSN 1913-

9020 E-ISSN 

1913-9039

August 2011

4Citizenship Education and its 

implication for education 

Journal of 

Education 

and 

learning

ISI 

2012
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 کنفرانس ها و همايش هاي ملي و بين المللي:

 

محل برگزاري  نام كنفرانس عنوان مقالهداخلي: 

 كنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizational Commitment And 

The Mental Health 

7
th

 EURUPEAN 

CONGRESS OF 

Mental Health In 

Intellectual 

AMESTERDAM 2009 

THE NETHERLANDS 
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Disability 

 آذربايجان   يد مدنيشرهاي اصفران و در دانشگاه 

MBA     مجهري شهرکت صهن تي تقاياهاتي

 .7831اصفران ايليا، 

MBA     مجهري شهرکت صهن تي تقاياهاتي

 .7831اصفران ايليا، 

 

MBA    مجهري شهرکت آموزشهي برههان ،

7833

MBA05  ،7833ساعت، مجري شرکت ناتکو

7831مجري شرکت آموزشي برهان، 

MBA     مجهري شهرکت آموزشهي کارآفرينهان

7831پيشتاز پايتخت، 

 .7831تفاعي سپرر اصفران، موسسه غير ان
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